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Laboratorium voor klinische biologie 

Vak bestemd voor labo: 
Staalidentificatie 
Datum afname staal 

Naam en voornaam: 
 
Adres: 
 
Geboortedatum:  Geslacht: 
 
OPN:                                Kamer:  

 Minimale gegevens met het oog op RIZIV-vergoeding (1 van 4) 
 Mogelijk geval COVID-19 dat voldoet aan gevalsdefinitie (zie website Sciensano). Indien ja vul de begindatum en 

klinische gegevens hieronder in) 
 Onderzoek van clusters Definitie cluster: twee of meer gelinkte gevallen, voor ziekenhuizen na  

overleg met  ziekenhuishygiëne, voor andere evt. in overleg met 
regionale gezondheidsautoriteit) 

 Screening ziekenhuisopname / dagziekenhuis (doorstreep) zonder COVID-gerelateerde symptomen 

 Nieuwe bewoner residentiële collectiviteit, indien nog geen PCR-resultaat bekend 

 Reizigers die terugkeren uit een rode zone (antigentest kan een alternatief zijn) 

Datum begin COVID-gerelateerde symptomen:  ......./………./……… 

• Acuut optreden zonder duidelijke oorzaak van (1 symptoom) 
Hoest □ ja □ nee 
Kortademig/Dyspnoe □ ja □ nee 
Thoracale pijn □ ja □ nee 
Acute anosmie/dysgeusie □ ja □ nee 

OF 
• Optreden van 2 volgende symptomen zonder duidelijke 

oorzaak: 
Koorts □ ja □ nee 
Spierpijn □ ja □ nee 
Vermoeidheid □ ja □ nee 

Rhinitis □ ja □ nee  
Hoofdpijn □ ja □ nee 
Keelpijn □ ja □ nee 
Anorexie □ ja □ nee 
Acute verwardheid □ ja □ nee 
Plotse val □ ja □ nee  
Waterige diarree □ ja □ nee  

OF  
• Verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, 

chronische hoest…), zonder andere duidelijke oorzaak 
 □ ja □ nee 

Buiten RIZIV vergoeding ten koste van patiënt 
 Vertrekkende reizigers indien de PCR door het land van bestemming vereist is. 

https://diplomatie.belgium.be/nl 
 Voor het bekomen van een negatief testcertificaat d.m.v. antigentest indien door het land van bestemming 

toegestaan 
 

Indien minderjarig, contactgegevens (naam, voornaam, 
telefoon, verwantschap i.h.k.v. contacttracing 

 
…………………………………………………………………………………. 

Aangevraagde test  

□  COVID-19 PCR  
□  COVID-19 antigensneltest         

 

Datum Naam + RIZIV-nummer arts, handtekening 
 

 

https://diplomatie.belgium.be/nl

